
BESTUURSMEDEDELINGEN 

 Wij naderen stilaan het einde van het jaar wat niet wil zeggen dat we stil gaan zitten. 
Onze zoektocht was een succes met 87 deelnemers (eters inbegrepen) met als winnaar 
AGNES ( echtgenote van Marcel Quick).Bedankt aan de opstellers/jury. 
 
Op dinsdagnamiddag zijn er nu toch al één of twee extra kaarttafels doch we wachten nog op de " 
ronde tafel" deelnemers. Speciale aandacht voor onze cursus bloemschikken en onze komende quiz. 
Tijdig inschrijven a.u.b. Noteer ook ons Kerstfeest en onze Nieuwjaarsreceptie. 
 
De coronacijfers gaan weer naar omhoog. We hopen dat we gewoon kunnen verder doen en vragen 
om toch extra voorzichtig te zijn. Het beste zou zijn dat iedereen zich laat vaccineren. 
We gaan voorlopig niets speciaals doen of aanpassen. 
 
Houd het gezond 
Guy VERHEMELDONCK 

OKRA  Trefpunt St. Bernadette 
Mortsel –Edegem 
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CLUB-NAMIDDAG op DINSDAG 
Alhoewel er een serieuze terugloop is van aanwezigen, blijft het toch gezellig in het Atri-
um 
Er zijn al wat kaarters bijgekomen en we  starten ook met onze “RONDE TAFEL”. De bedoeling is 
gewoon wat te babbelen aan de ronde tafel over verschillende onderwerpen  en met verschillende 
personen. 
Koffie wordt om 1500 uur geserveerd en je betaalt voor alles maar 1,5 € voor de kosten en de koffie 
– andere dranken ook te verkrijgen. 
 
Maar we doen ook een DRINGENDE OPROEP:    Wegens familiale en gezondheidsproble-
men, komen we soms wat hulp te kort. We zoeken mensen die ons geregeld kunnen helpen 
bij serveren, afwassen, stoelen en tafels klaarzetten  ,enz.….Liefst mensen met regelmaat 
zodat we een beurtrol kunnen opmaken. 
 
We rekenen op jullie en willen niet dat we de dinsdagnamiddag moeten afschaffen door gebrek aan 
hulp. 

NIEUW—BLOEMSCHIKKEN op DINSDAG 
We proberen iets nieuws, eens in de maand op DINSDAGNAMIDDAG in Nevenloklaal Atrium. 
 
Starten doen we op 09 november en breng een pot, tangetje, mes, schort en persoonlijk materiaal 
mee- Thema voor november = HERFST 
Prijs:  10 € ( bloemen, oases, groen, e.d.) – prijs naargelang bloemen 
 
Max 10 personen.. dringend laten weten bij PATRICIA: 0485 932873 
                                                                                GUY: 0495 400873  

QUIZ  2021 
Medio maart 2020 was onze laatste quiz gepland, hij was volledig in orde en alle ploegen 
waren ingeschreven, maar toen … kwam Corona … afgelast. 
Maar we zijn terug. Op 03 DECEMEBER gaat onze jaarlijkse quiz door in het ATRIUM en 
dit om 14 uur stipt. 
De quiz is niet moeilijk en zijn eerder weetjes dan wetenschappelijke Vragender is een beeld en mu-
ziekronde, alles mooi in beeld gebracht en geprojecteerd. 
INSCHRIJVEN: Doe je per ploeg van 4 tot max 6 personen. De deelnemers moeten allemaal SENIO-
REN zijn. Dus enkel ploegnaam doorgeven en niet de namen van de ploegleden. 
Inschrijven ten laatste op 25 november en enkel bij Guy VERHEMELDONCK  (0495 400873 – 
g.verhemeldonck@gmail.com). Er zijn maar 16 ploegen toegelaten (en er zijn al verschillende inge-
schreven) dus … snel zijn. 
Kosten: per deelnemer betaal je 2,5 € - te betalen tijdens pauze. 

mailto:g.verhemeldonck@gmail.com
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VERJAARDAGSKAARTEN 
Van 1 t/m 7 november is het Herfstvakantie. We vrezen daarom dat er weinig volk zal opdagen op 
dinsdag 2 november. Op dinsdag 9 november gaan de deuren Atrium open om 13u30, de bijko-
mende verlichting aan en wij met borstels en verf klaar om te beginnen. We mochten weer verschil-
lende waardevolle appreciaties en waarderingen van onze leden ontvangen…een aanzet om flink ver-
der te doen. 

KERSTFEEST 
Ons traditioneel KERSTFEEST gaat dit jaar door op DINSDAG 28 DECEMBER om 1200 uur. Het 
menu is nog niet helemaal samengesteld doch we werken met dezelfde traiteur als andere jaren en 
dat was altijd een succes. 
Traditioneel is er onze jaarlijkse TOMBOLA en er is ook een verrassende ANIMATIE voorzien. 
We serveren – een apero met hapjes – voorgerecht of soep – hoofdgerecht en dessert – 
                           Dranken (wijn en water) : zijn inbegrepen 
PRIJS : 30 € - All Inn 

INSCHRIJVEN: Verplicht en ten laatste op 20 december en  beperkt tot 85 personen. 
                        
 Liefst via rekening: BE31 7310 071108155 met vermelding KERSTFEEST of cash op dinsdagnamid-
dag bij Guy. 

Om zonder onderbreking te kunnen deelnemen aan onze sport- en andere activiteiten, 

vragen wij aan onze leden het lidgeld voor 2022 ten laatste einde december te storten op 
onze  Okra rekening"BE31 7310 0711 8155" met vermelding lidgeld, aantal pers. Met naam en 
voornaam + al dan niet sportbijdrage. 

Maar ook zij die liever cash betalen kunnen vanaf november steeds terecht in ons clublokaal tussen 
14u en 16u. 

Het bedrag werd licht verhoogd naar:  

●  26 € voor hoofdlid, (eerste lid in een gezin of alleenstaand) 

●  43 € per gezin van 2 personen (26 + 17) 

●  10 € voor iemand die verblijft in een woonzorgcentrum en ook voor de partner die thuis blijft 
 wonen. 

●   8 € voor sport bovenop het gewone lidgeld. Dit bedrag wordt door uw ziekenkas terugbe-
taald op aanvraag. 

Voor CM leden komt er een nieuwe regeling aan, voor terugbetaling van lidgeld sport moet men 
geen aanvraag meer indienen, een gedeelte wordt automatisch op uw persoonlijke rekening terugge-
stort. 

●  7,50€ tenslotte voor plusleden. Dit zijn leden die lid zijn in een ander trefpunt en bij ons 
wensen deel te nemen aan diverse activiteiten. 

Later ontvang je een nieuwe lid kaart  die geldig is tot einde 2022 en een tweede kaart als deelne-
mer bij sportactiviteiten. De nieuwe kaarten moeten niet meer voorzien worden van kleefzegels en 
zijn telkens voor 1 kalenderjaar geldig. 

Ben je graag steeds bereikbaar vergeet dan vooral niet bij verhuis je nieuwe adres door te geven, 
alsook verandering van telefoon, gsm en/of email adres. Liefst rechtstreeks aan Ann Deckers (adres 
en telefoonnummer zie onderaan).  

Via deze weg zullen steeds alle verantwoordelijken hiervan op de hoogte worden gebracht. 

Meer info: Ann Deckers  

    ann.ie.deckers@skynet.be    of 0486 37 27 68 /  03 440 49 98. 
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Het fietsseizoen loopt normaal af in oktober omdat fietsen tijdens de herfst- en winter-

maanden minder prettig is. We moeten warmer aangekleed zijn en handschoenen dragen, het 

regent vaker en het is ook vlugger donker. Maar in november kan het ook nog best aangenaam zijn om te 

fietsen en dan is het spijtig dat we geen tochtje gepland hebben. We willen dit sportjaar een initiatief 

nemen dat geïnspireerd is op de zomerse maandagavond fietstochten waarbij we telkens hetzelfde 

tochtje reden van +/- 25 km. In november kunnen we deze tochtjes plannen op de 2e en 4e woensdag en 

indien het weer het toelaat, ze ook rijden. 

Om dit initiatief te laten slagen willen we volgende afspraken maken: 

We evalueren op maandag vóór de geplande fietstocht van de 2e of 4e woensdag of de          

weersvoorspelling volgens het KM!, garanties geeft voor aangenaam fietsweer, d.w.z. 

minstens 8°, geen regen en niet meer dan windkracht 3; 

We sturen een mail naar alle fietsers ten laatste op dinsdagmorgen met de boodschap of de 

fietstocht gereden wordt of niet; 

De plaats van samenkomst is het pleintje in Hof Savelkoul (idem als de maandagavond 

fietstocht) 

Het uur van vertrek is 13:30u 

Wij hopen in november op een milde herfstmaand en sportieve fietsers. Info: 

MarcRoland0478445091 

FIETSEN IN NOVEMBER 

WANDELING 11 november—FORT VAN DUFFEL 
Deze wandeling was eerder gepland op 21 oktober maar kon toen niet doorgaan omwille van 

de weersomstandigheden. Omwille van een drukke agenda in november wijken we af van de 

traditionele 3e donderdag die voorbehouden is voor de wandelingen en hebben we nu gekozen voor don-

derdag 11 november. De wandeling start bij het spoorwegfort van Duffel. 

Voor de korte wandeling van 5 km stappen we tot in De Mosterdpot. Voor de lange van 8 km wandelen 
we eerst langs de Netedijk tot aan het domein Roosendaal. Daarna doorkruisen we een villawijk om dan 
een pad te volgen naast de plas van de Waterlink (vroeger de AWW). Wat in de Mosterdpot noemens-
waardig is,  zijn de enorme plekken begroeid met varens waarvan het mooie groen op het tijdstip van 
onze wandeling een rosse indruk zal geven. Vóór we terug bij het Fort zullen aankomen stappen we nog 
door het domein van Ter Elst, een instelling voor jeugdzorg. 

In het fort ze!f valt nog van alles te ontdekken over de geschiedenis ervan maar ook over de fauna en flora 

in de omgeving. 

In de Brasserie De Krone kan er dan, na de vele inspanningen, stoom afgelaten worden bij het drinken van 

een lekker glaasje vocht. 

Nieuwsgierigen kunnen hun licht eens opsteken op www.fortduffel.be of googelen naar De Mos-

terdpot. 

Vertrek om 13:00u aan het Atrium met een aantal auto’s en koste delend meerijden. 

Info:  

Harry Vanden Wijngaert tel 03 449 77 72 of 0483 53 55 07 

Jos Wellens tel 0475 21 42 36 
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DONDERDAG 18 NOV– IN EN ROND HET VLEESHUIS 

Het Vleeshuis is tegenwoordig een instrumentenmuseum, doch het is ook het oudste 
bewaarde niet-kerkelijke gebouw,  dat dateert van de 16° eeuw. 
 
Een eerste groep van maximum 12 personen bezoekt met gids de 7 verdiepingen van het Vlees-
huis, dat zijn er 5 meer waar je tijdens een doorsnee bezoek niet komt. Het gebouw heeft een rijke 
geschiedenis, met een soms verrassend gebruik ervan. 
Wel moeten de deelnemers fit genoeg zijn om de vele trappen zonder hulp te overwinnen. Er is geen 
lift !!  Maar laat u niet afschrikken, het is de inspanning waard. 
Je krijgt uiteraard een korte uitleg bij wat er in het museum Vleeshuis te zien is en je kan een blik 
werpen op de werkkamer van Wannes Van de Velde. 
 
Wannes brengt ons bij de tweede groep van maximum 15 personen  die je eveneens met gids 
door de straten rondom het museum leidt en vertelt over de havenwijk waar Wannes opgroeide, geïl-
lustreerd met een lied dat Wannes schreef en speelde. 
In de slagerij maak je kennis met de oude muziekinstrumenten die Wannes bespeelde  (zoals de 
doedelzak) voordat je de focustentoonstelling Het lied van de Neus : Wannes en de Poesje bezoekt 
en de reconstructie van zijn studeerkamer bezichtigt  
  
De eerste groep wordt verwacht om 14u30 in het Museum Vleeshuis, Vleeshouwersstraat 38, de 
tweede groep (om 15u00), doch deze groep kan eerst om 14u30 kort het museum bezoeken, terwijl 
de eerste groep dit kan doen na de rondleiding om 16u00. Beide rondleidingen duren 1u30, zodat 
alles eindigt om 16u30. 
 
U kan inschrijven tot 11 november door overschrijving van 14 euro op rekening van OKRA Ber-
nadette BE31 7310 0711 8155 met vermelding “groep 1” of “groep 2”, waarbij de meest fitte 
trappenlopers “groep 1 “moeten kiezen. Er moeten minstens 24 deelnemers in totaal te zijn om uit 
de kosten te geraken en met 27 inschrijvers is alles vol, zodat snel inschrijven de boodschap is. 
 
INFO : Jan BUYCK – buyckjan@gmail.com – tel. 03/288.43.91 – GSM 0486.60.09.80 

Donderdag 25 Nov.- SENIORENFEEST MORTSEL 

Van 15 tot 28 november heeft de 14-daagse SENIOREN plaats met diverse activiteiten 
( zie info Stad Mortsel ) 
Zoals elk jaar pikken we er een gezellige muzieknamiddag uit voor onze senioren en dit in de Mark 
LIEBRECHT schouwburg te Mortsel, Heilig Kruisstraat. 
Het gaat door op DONDERDAG 25 NOVEMBER om 1400 uur. 
 
De voorstelling, georganiseerd door MORTSEL, draagt de titel “ Van Corsari tot Appermont “. Het 
is een wervelende matineevoorstelling van alle Vlaamse en Nederlandse presentatoren en muziek 
van weleer. 
Als senioren krijgen wij een gunsttarief van 8 € i.p.v. 17 €. 
Wij hebben 50 kaarten gereserveerd bij stad Mortsel maar inschrijven doe je via ons en dit ten laat-
ste op 19 NOVEMBER 
 
Ge reserveert via storting op onze rekening BE31 7310 0711 8155 met vermelding: SENIOREN-
FEEST ( 8 €) of cash bij Guy VERHEMELDONCK op dinsdagnamiddag. 

 

Snel inschrijven is de boodschap ! 

mailto:buyckjan@gmail.com
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NEN DIKKE MERCI 

Terwijl vrouw Agnes waakte over onze schrijffouten, zorgde Gerd ook dat alles  tijdig bij de drukker 
geraakte. 
Ik ken Gerd ook al geruime tijd, doch hij is al veel eerder betrokken bij ons trefpunt en zeker bij de 
parochie ST BERNADETTE. Hij was vroeger een gewaardeerd onderwijzer, deed mee aan een luister-
spel op de radio en was de drijvende kracht achter “schatten op zolder“. Hij was ook vaste orgelist in 
het kerkgebeuren en was nauw betrokken bij de samenstelling van ons clubblad. 
Hij was een taalknobbel en sprong altijd bij waar nodig. Jaarlijks werkte hij nog mee aan onze Bingo 
en Quiz en Kerstfeest. Buiten zijn wil moeten we nu op zoek naar een nieuwe redactie voor ons club-
blad maar we slaan er ons wel door. 
Gerd en Agnes… van harte bedankt wat je voor ons allemaal gedaan hebt. 
Het gaat jullie in “ de Rubens “ goed en blijf aub nog gezond. 
Het beste 

Guy VERHEMELDONCK namens gans OKRA ST BERNADETTE 

Er zijn binnen ons trefpunt wel verschillende mensen die zich 
geweldig inspannen voor onze vereniging. Toch zijn er mensen 
die minder in het zicht lopen en die daarom meer onbekend zijn 
niettegenstaande ze veel voor ons betekenen. 
Ik heb het hier over onze Gerd SWARTELE en zijn vrouw Agnes. 
Gerd werd op 03 oktober 96 jaar en door gezondheidsproblemen 
zijn Gerd en zijn vrouw onlangs opgenomen in een verzorgings-
tehuis. 
 
Velen nieuwe leden kennen Gerd niet doch hij was de man die 
tot vorige maand ons ’t HOFFE RIETHJE in elkaar zette. Hij kreeg 
de teksten en zette alles proper op zijn plaats.  

DONDERDAG  2 DECEMBER -DUO FECIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eén van onze leden Kris VERTOMMEN houdt zijn eerste tentoonstelling ( samen met Mieke Van der 
Auwera ) in Kunsthuis K266, Kapellei 266, Halle-Zoersel (Schilde) en zij willen ons hun werken 
(schilderijen) tonen. 
 
Hij was zo vriendelijk ons uit te nodigen op donderdag 2 december van 14 tot 17 uur met een 
glaasje, mits voorafgaandelijke aankondiging. 
 
Het moet niet altijd een grote naam of evenement te zijn om aandacht en waardering aan te geven. 
Daarom zouden wij willen afspreken aan het atrium om 14u00 om met één of twee wagens ( 8 per-
sonen) of meer naar ginder te rijden tegen kostprijs voor de chauffeur(s).  
Eventueel is een individueel bezoek mogelijk op andere data en dan kan u de bus 410 nemen op de 
Rooseveltplaats perron 5 en afstappen Halte Eikenlaan (nabij de Toverfluit) 
Graag inschrijven bij ondergetekenden voor 28/11 
Kris : vertommen.kris@gmail.com – tel. 0497 14 44 50   en 
Jan Buyck : buyckjan@gmail.com – tel. 03. 288.43.91 
 

mailto:vertommen.kris@gmail.com
mailto:buyckjan@gmail.com


 
 
 
 
 
 

Verantwoordelijke uitgever 
Guy Verhemeldonck 
Rubensstraat 16 
2640 Mortsel 
03 449 27 63 / 0495 40 08 73 
guy.verhemeldonck@gmail.com 

Administratief  
verantwoordelijke 
Ann Deckers 
0486 37 27 68 
ann.ie.deckers@skynet.be 
 
Redactie en vormgeving 
Herman Stevens 
0495 27 44 40 
Stevens_herman@skynet.be 
 

Clubnamiddag 
Rosita Van Varenberg 
03 440 47 94 
freddy.vanooyen@gmail.com 
 
 
Webmaster 
Herman Stevens 
0495 27 44 40 
stevens_herman@skynet.be 
www.okrabernadette.be 
 
Sport 
Marc Roland 
03-440 44 50 / 0478 44 50 91 
marc.roland3@gmail.com 
 
 
 
 

Financiën 
Walter Vandenbussche 
0475 56 78 62 
waltervandenbussche@skynet.be 
 
 
Cultuur 
Jan Buyck 
03 288 43 91 
buyckjan@gmail.com 
 
 
Feest - Evenementen 
Guy Verhemeldonck 
03 449 27 63 / 0495 40 08 73 
guy.verhemeldonck@telenet.be 

Dispatching: 
Jos Wellens 
0475 21 42 36 
Jos.wellens700@gmail.com 
 
Vera Wellens 
03 440 51 72 

 
 
 
 
 

Rekeningnummer OKRA 
BE31 7310 0711 8155 

KRED BEBB 

Onze website 
www.okrabernadette.be 

Datum Activiteit Plaats Uur 

Ma-01 nov ALLERHEILIGEN—GEEN Tempowandelen   

Di-02 nov Clubnamiddag Atrium 13u30 tot 16u30 

Do-04 nov GEEN  Turnen   

Vr-05 nov GEEN Lijndansen   

    

Ma-08 nov Tempowandelen Fort V-OLVE 9u30 

Di-09 nov Clubnamiddag + Bloemschikken +  Ver-
jaardagskaarten 

Atrium 13u30 tot 16u30 

Wo-10 nov 1e novemberfietstocht –Info per mail Hof Savelkoul 13u30 

Do-11 nov Wapenstilstand—GEEN Turnen   

Do-11 nov Wandelen in Duffel Atrium 13u 

Vr-12 nov Lijndansen Atrium 10u 

    

Ma-15 nov Tempowandelen Fort V-OLVE 9u30 

Di-16 nov Clubnamiddag Atrium 13u30 tot 16u30 

Do-18 nov Turnen Atrium 9u30 

Do-18 nov Bezoek Vleeshuis Ter plaatse 14u30 

Vr-19nov Lijndansen Atrium 10u 

    

Ma-22 nov Tempowandelen Fort V-OLVE 9u30 

Di-23 nov Clubnamiddag Atrium 13u30 tot 16u30 

Wo-24 nov 2e Novemberfietstocht– Info per mail Hof Savelkoul 13u30 

Do-25 nov Turnen Atrium 9u30 

Do-25 nov Seniorenfeest Mortsel                          
Van Corsarie tot Appermont 

Mark Lie-
brecht zaal 

14u 

Vr-26nov Lijndansen Atrium 10u 

Vr-26 nov Kegelen Fort IV 14u 

    

Ma-29 nov Tempowandelen Fort V-OLVE 9u30 

Di-30 nov Clubnamiddag Atrium 13u30 tot 16u30 

    


